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DZIENNY DOM
SENIOR + 
W DZIERŻONIOWIE



Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie, przedstawia sprawozdanie z działalności
 w 2021 r.
 
Rok 2021 to kolejny rok zmagania się z pandemią wirusa Sars-Cov 2, która w sposób
znaczący i bezpośredni ograniczyła działalność domu.

Pracownicy Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie dołożyli wszelkich starań, aby
sprostać wyzwaniom związanym ze świadczeniem usług na rzecz seniorów 
z Dzierżoniowa.

W realizacji zadań jednostki, szczególny nacisk kładziono  na jakość usług oraz
dostosowanie ich do wciąż zmieniającej się sytuacji pandemicznej.

Misja domu brzmi: "Razem z zaangażowanym zespołem tworzyć miejsce, na które
zasługują nasi seniorzy".

Dlatego oferta Dziennego Domu Senior + jest ofertą szytą na miarę potrzeb seniorów.
Seniorzy mają bezpośredni wpływ na ofertę zajęć oferowanych w ramach działalności. 

Dlatego powołano Radę Domu, która bierze czynny udział w sporządzaniu oferty. 

Dyrektor Dziennego Domu 
Senior + w Dzierżoniowie

WSTĘP



INFORMACJE OGÓLNE

Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie funkcjonuje jako gminna jednostka
organizacyjna pomocy społecznej na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej od 1977 r. 

Działalność Dziennego Domu Senior + jest zadaniem własnym gminy, finansowanym 
z budżetu Dzierżoniowa. Na koniec roku sprawozdawczego, liczba podopiecznych 
w Dziennym Domu wynosiła 100 osób. Uczestnicy korzystają z codziennych zajęć
aktywizujących, dobieranych wg potrzeb i zainteresowań seniorów.

Codziennie zapewniany jest ciepły posiłek. Uczestnicy mają możliwość skorzystania 
z usługi prania odzieży, prasowania jej oraz kąpieli. 

W 2021 r. Dzienny Dom Senior + organizował w 2021 r. imprezy kulturalno-oświatowe,
wycieczki turystyczno-krajoznawcze, świadczył pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych np.: rejestracja do lekarza, wypełnianie książeczek opłat, druków,
wniosków, rozliczeń itp. Organizował spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje 
z zakresu oświaty, zdrowego trybu życia, przepisów prawnych, bezpieczeństwa. 
Prowadzona była aktywizacja uczestników poprzez ich udział w zajęciach na basenie,
warsztatów jogi, zumby i pilatesu, gimnastyki ogólnorozwojowej, zajęć z języka
obcego,  zajęć kulinarnych, codziennie prowadzona była gimnastyka
ogólnorozwojowa, ćwiczenia pamięci, łamigłówki, zajęcia art-terapii, spotkania zespołu
muzycznego oraz koła teatralnego. 

Seniorzy korzystali z wyjść do kina, muzeum, uczestniczyli w wystawach i spotkaniach
w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury oraz Muzeum Miejskim. Dzięki współpracy 
z dzierżoniowskimi organizacjami pozarządowymi korzystali z zajęć organizowanych 
w ramach ich działalności statutowej. 



DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie czynny jest pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do
piątku, co najmniej 8 godzin dziennie, w czasie dostosowanym do faktycznych potrzeb
uczestników zajęć. Dzienny Dom kierowany jest przez Dyrektora placówki. 

Skierowanie do Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie następuje na wniosek osoby
zainteresowanej lub jej przedstawiciela prawnego. Podstawą korzystania z usług Dziennego
Domu Senior + jest decyzja administracyjna wydawana, w imieniu Burmistrza Dzierżoniowa
przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. 

Zasady odpłatności w Dziennym Domu Senior + w Dzierżoniowie ustala w drodze uchwały
Rada Miejska. 

Informacji dotyczące działań Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie znaleźć można na
stronie internetowej www.ddps.pl oraz na funpage'u na facebooku. 

 
                               https://www.facebook.com/Centrum-Seniora-  
                               Dzier%C5%BConi%C3%B3w-102026608222633

                                www.ddps.pl

                                Statystyki na FB:
                                Polubienia stron: 654

                                Zasięg: 4,7 tyś osób

                                obecność w 19 krajach 

 



BUDŻET ZA 2021

Środki na realizację zadań realizowanych w ramach prowadzenia Dziennego Domu Senior + 
w Dzierżoniowie pochodzą z budżetu Dzierżoniowa i dotacji na dofinansowanie zadania
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021
Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +.

Plan wydatków budżetowych w 2021 r. wyniósł 996 605,- z czego wydatkowano 996 405,43 zł. 
W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 pozyskano kwotę 356 000,- zł.,
jako dotację, natomiast Gmina w ramach środków własnych dołożyła do tej działalności 55,88 %
czyli 450 910,20 zł. Całość zadania zamknęła się kwotą 806 913,40 zł. 

Pozostała działalność Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie to wydatki w kwocie 189
697,33 zł i  są to wydatki niekwalifikowane w realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2021-2025.

W październiku 2021 r. pozyskano 48 520,- zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi", w ramach tego dofinansowania zorganizowano turnus rehabilitacyjny do
Kołobrzegu. W realizacji zadania wzięło udział 30 osób z niepełnosprawnościami, 10 seniorów
pełniących rolę opiekunów oraz 2 opiekunów. Seniorzy podczas pobytu korzystali z 15 zabiegów
każdy. 

Dochody Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie w 2021 r. zaplanowane były na poziomie 
16 000,- zł., wykonano je w kwocie 13 961,92 zł. Są to środki pochodzące od seniorów, którzy
opłacają miesięczną składkę za pobyt w placówce. Liczba seniorów w roku 2021 waha się od 93
do 100. Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, że część domowników nie zechciała
korzystać z usług domu, wypisała się, 7 zmarło, 24 osoby posiadają w kartotekach dług 
w wysokości powyżej 10 zł. 



DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie zapewnia wsparcie seniorom, którzy ukończyli
60. rok życia i są nieaktywni zawodowo. Szczególną opieką obejmuje się osoby 
o zmniejszonej sprawności fizycznej mające trudności w organizacji życia
codziennego. 

Pierwszeństwo do korzystania z usług Dziennego Domu Senior + mają osoby
posiadające niskie dochody, samotne, wykluczone społecznie, posiadające rodziny
poza swoim miejscem zamieszkania, posiadające złe warunki mieszkaniowe oraz
nieporadne w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

W 2021 r. w Dziennym Domu Senior + w Dzierżoniowie jednocześnie zapisanych było
100 seniorów. Średnia obecność na zajęciach przedstawia poniższy wykres.

Średnia obecność w Dziennym Domu Senior 
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W trybie stacjonarnym Dzienny Dom Senior + prowadzi następujące usługi: 

           usługi socjalne
Polegają one na pomocy w załatwianiu spraw osobistych, administracyjnych, ułatwianiu
kontaktów z otoczeniem, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych (wypełniano
druki, rejestrowano do lekarzy i szczepienia, pomagano w robieniu zakupów- zarówno
spożywczych jak i przemysłowych). 

          usługi edukacyjne
Polegają one organizacji zajęć, na których zapotrzebowanie zgłosili seniorzy tj.: zajęć
komputerowych, kulinarnych, zdrowego sposobu odżywiania,  warsztaty psychologiczne
oraz nauka języków obcych (również on-line). 

           usługi sportowo - rekreacyjne, aktywności ruchowej 
To organizacja gimnastyki indywidualnej i grupowej, warsztaty jogi, zumby, pilatesu,
łamigłówki - siłownia umysłu, zajęcia na basenie, nordic walking, spacery po
Dzierżoniowie.

            kulturalno-oświatowe
To zajęcia arteterapii, zajęcia taneczne, codzienna gimnastyka- która odbywa się również
on-line, próby zespołu muzycznego oraz grupy teatralnej, okolicznościowe spotkania
międzypokoleniowe oraz obchody świąt okolicznościowych, wycieczki oświatowe,
muzykoterapia, spotkania edukacyjne i międzypokoleniowe. 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA



DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

         
W 2021 r. w wyniku pandemii Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie pożegnał 
7 domowników lub byłych domowników, którzy zmarli na skutek panującej pandemii. 

W skutek pandemii wirusa Sars-Cov 2 działalność Dziennego Domu Senior + 
w Dzierżoniowie była dwa razy zawieszana w 2021 r. Mimo to, seniorzy byli
zaopiekowani, działalność prowadzona była w formie hybrydowej, czyli seniorów
podzielono na grupy, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa wśród osób
starszych, spotykano się on-line.

W 2021 r. przeprowadzono wśród seniorów badania satysfakcji. W badaniu udział wzięło
30 osób. Odpowiedzi na pytanie :Czy jest pan/pani zadowolony/a z usług DDS+
prezentuje się na poniższym wykresie. 

  

2019 2021

bardzo zadowolony zadowolony ani zadowolony ani niezadowolony niezadowolony bardzo niezadowolony

60 

40 

20 

0 

35% 35%
30%

53 %

43%

4%



57%
Średnia obecność senioorów

na zajęciach w 2021 r. 

spotkania z Policją,  których tematem były oszustwa na seniorach;
obchody Dnia Babci i  Dnia Dziadka, Walentynki,  Dzień Kobiet;
zorganizowano "Andrzejki" -  w reżimie sanitarnym;
zorganizowano cztery wycieczki krajoznawcze;
zorganizowano i  pozyskano środki na turnus rehabilitacyjny 

zorganizowano paczki na Święta Bożego Narodzenia;
kontynuowano współpracę z organizacjami pozarządowymi posiadającymi
siedzibę w Dziennym Domu Senior +;
kontynuowano współpracę z Radą Seniorów, Zespołem do Spraw Osób 

zorganizowano obchody Dnia Seniora i   Senioralia;
utworzono Wypożyczalnię sprzętu do rehabilitacji  dla seniorów;
zorganizowano trzy edycje szafingu - wymiany ubrań dla seniorów, akcje
odbyły się na ogrodzie;
zacieśniono współpracę z Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie, Ośrodkiem
Sportu i  Rekreacji  w Dzierżoniowie, Synagogą Rutika, Dzierżoniowskim
Ośrodkiem Kultury;
Współpracowano z organizacjami pozarządowymi, które nie mają siedziby
w DDS+, Motosmoki,  PCK, TMD;
razem z seniorami brano udział w Narodowym Czytaniu, TRAKT-cie;
przejęto wydawanie Karty Seniora dla dzierżoniowskich seniorów
obchodzono kalendarz świąt nietypowych, obchodzono dzień pizzy, dzień
tabliczki mnożenia, dzień lumpeksu- gdzie wybrano się z seniorami do
lumpeksu;
zorganizowano Dzień Kombatanta;

Dodatkowo zorganizowano:

w Kołobrzegu;

z Niepełnosprawnościami;

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA



zorganizowano 7 spotkań z podologiem,
w ramach współpracy z f irmami zorganizowano usługę fryzjerską
(bezpłatną dla seniorów);
wraz ze współrpacą z Towarzystwem Miłośników Dzierzoniowa oraz
młodzieżą z II  LO obsadzono ogród DDS+ l i lakami - w sumie 39 sztuk;
zorganizowano wybory Rady Domu, która w aktywny sposób bierze udział
w budowaniu oferty dla seniorów;
zorganizowano spotkanie z prawnikiem; 
zorganizowano dwa coolturalne piątki ;  
przeprowadzono próbny alarm ewakuacyjny dla seniorów;
przeprowadzono szkolenie z obsługi gaśnic pianowych; 
brano udział warsztatach ceramiki dla seniorów;
zorganizowano spotkania z f irmą przeprowadzającą badanie słuchu która 
 pomagała wypełnić dokumenty w związku z pozyskiwaniem
dofinansowania na aparaty słuchowe z PFRON-u i  NFZ-u;
zorganizowano spotkanie na Alei Bajkowych gwiazd dla dzieci w okresie
wakacyjnym;
zorganizowano wystawę prac seniorów w oknie artystycznym; 
brano udział w akcji  "Różowa wstążeczka";
zorganizowano wykłady kulturalne (5 szt) ,  wykłady dotyczące bielizny
chłonnej,  pracownikami sanepidu, przeprowadzono kurs pierwszej
pomocy przedmedycznej (razem z PCK);

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA



Do zadań aktywizujących seniorów  -  uczestników Dziennego Domu 
Senior + w Dzierżoniowie, należy zaliczyć cykliczne zajęcia prowadzone
przez specjalistów:
zajęcia muzyczne, prowadzone przez instruktora, dwa razy w tygodniu;

zajęcia teatralne, prowadzone przez instruktora, dwa razy w tygodniu;
kulinarne, prowadzone jeden raz w tygodniu,  

warsztaty psychologiczne, prowadzone jeden raz w tygodniu, jedną
godzinę; 

zajęcia gimnastyki na basenie - prowadzone jeden raz w tygodniu na
basenie krytym w Dzierżoniowie;

ćwiczenia jogi dla seniorów - prowadzone dwa razy w tygodniu; 

nauka języka niemieckiego - prowadzona dwa razy w tygodniu; 
po jednej godzinie lekcyjnej;

gimnastyka indywidualna i  grupowa - prowadzona i  nadawana on-line
codziennie o godzinie 9:30; kurs Nordic Walking - zajęcia prowadzone
jeden raz w tygodniu.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA



PODSUMOWANIE
Rok 2021 to kolejny trudny rok w działalności jednostki.  Panująca
pandemia definiowała rodzaj działań podejmowanych w ramach
działalności statutowej,  ale także l iczbę seniorów biorących w nich
udział .  

Jako jednostka Dzienny Dom Senior + w Dzierżoniowie działa 
w nowoczesnym budynku, przystosowanym do potrzeb osób ze
specjalnymi potrzebami. 

Na potrzeby udostępniania informacji  dotyczących działalności
Dziennego Domu Senior + prowadzono stronę internetową ośrodka,
którą dostosowano do wymogów dotyczących dostępności cyfrowej
stron internetowych i  aplikacji  mobilnych. 

Prowadzono też z powodzeniem fun-page na Facebooku, który
obserwuje ponad 700 osób a zasięgi postów w 2021 posiadały zasięgi
ponad 15 000. 

Działalność Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie została
doceniona przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i  Polityki Społecznej
poprzez opublikowanie na stronie internetowej informacji  
o działalności domu. 

Informacje, które zamieszczane są na fun-page'u na Facebooku
potwierdzają prowadzenie działalności zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa. 

W 2022 r.  Dzienny Dom Senior + pragnie zaplanować rozszerzenie 
 działalności o usługi zaspokajające potrzeby fizjoterapeutyczne. 

Dzienny Dom nadal będzie przyznawać i  wydawać Kartę Seniora, 
a także promować działalność "Złotej rączki" oraz inicjatywy "Pudełko
Życia".


